
 

ПЕРЕЛІК 
з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, 

які проводитимуться у 2016 році 

КВІТЕНЬ 

 

№ 
з/п 

Назва заходу, тема, назва 
видання 

Дата та місце 
проведення 

Вимоги Перелік 
країн- 

учасниць 

Організація відповідальна за 
проведення заходу 

(адреса, телефон оргкомітету) 

1.  Міжнародна науково-
практична конференція 
«Сучасні наукові 
дослідження 
представників медичної 
науки - прогрес медицини 
майбутнього» 

01-02 квітня 
2016 року 

Тези доповідей необхідно надіслати до 23.00 
год. 29 березня 2016 року. 
Детальна інформація 

Україна Київський медичний науковий 
центр  
тел: +38 099 415 51 69 
Веб-сторінка: 
www.kyivmedcenter.org.ua  
E-mail: 
events@kyivmedcenter.org.ua 

2. * ІV науково-практична 
конференція з 
міжнародною участю 
«Малоінвазивна хірургія та 
урологія дитячого віку 
2016» 

01-02 квітня 
2016 року 

Детальна інформація Україна Місце проведення: 
м. Київ 
вул. Зоологічна, 3 корпус В 
тел. (044) 521-03-46  
 

3.  ХІV Міжнародна наукова 
конференція студентів, 
аспірантів та молодих 
вчених «Шевченківська 
весна: БІОЛОГІЯ 2016» 

06-08 квітня 
2016 року 

Кінцевий термін подачі матеріалів до 
01.04.2016 року. 

Україна Навчально-науковий центр 
«Інститут біології» КНУ ім. Т. 
Шевченка 
http://bio-knu.wix.com/bioshv16 

4.  Науковий симпозіум з 07-08 квітня Детальна інформація Україна Місце проведення: 

https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCd1ZiRVczX0FYcUk/view?usp=sharing
http://www.kyivmedcenter.org.ua/
mailto:events@kyivmedcenter.org.ua
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCcTNTdmxFUkhqUEk/view?usp=sharing
http://jimdo.us11.list-manage.com/track/click?u=6f507e650a63e451c68cfbefa&id=791536e8ed&e=1f5ac024c9
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCTnVRSFdjb25QYmc/view?usp=sharing


міжнародною участю – 
ХVIII Національна школа 
гастроентерологів України 
«Сучасні досягнення в 
області профілактики і 
лікування захворювань 
органів травлення» 

2016 року НМАПО ім. П.Л. Шупика 
м . Київ 
 вул. Дорогожицька, 9 
 тел. (044) 432-04-73 

5.  Науково-практична 
конференція з 
міжнародною участю 
«Актуальні питання 
сучасного акушерства» 

07-08 квітня 
2016 року 

Детальна інформація 
 

Україна ДВНЗ «Тернопільський 
державний медичний 
університет  
ім. І.Я. Горбачевського» 
м. Тернопіль, 46001 
майдан Волі, 1 
тел. (0352) 43-49-56 
  

6. * ХІІІ Міжнародна наукова 
конференція студентів та 
молодих вчених «Перший 
крок в науку 2016» 

07-08 квітня 
2016 року 

Матеріали надсилати до 01 березня 2016 
року. 
 

Україна ВНМУ ім. М.І. Пирогова 
м. Вінниця 
тел. (063) 105-78-54 
(097)35-93-58 
e-mail: snt.vnmu@gmail.com  

7.  ХХХІІІ Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція за участю 
міжнародних спеціалістів 
«Ліки – людині. Сучасні 
проблеми фармакотерапії і 
призначення лікарських 
засобів» 

08 квітня 2016 
року 

Термін подачі матеріалів – до 14 лютого 2016 
року. 
Детальна інформація 

Україна Національний фармацевтичний 
університет 
тел. (057) 700-36-34 
farmacoter@nuph.edu.ua  
 

8.  ХХХІІІ Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція за  участю 

08 квітня 2016 
року 

Термін подачі матеріалів – до 14 лютого 2016 
року. 
Детальна інформація 

Україна м. Харків 
тел. (057) 700-36-34 

https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCMUJIWlhFV2pxLWM/view?usp=sharing
mailto:snt.vnmu@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCRW1zcHR2NXFfY1U/view?usp=sharing
mailto:farmacoter@nuph.edu.ua
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCMkRXbzBQTnpuUms/view?usp=sharing


міжнародних спеціалістів 
«Ліки – людині. Сучасні 
проблеми фармакотерапії і 
призначення лікарських 
засобів» 

9.  Міжнародна науково-
практична конференція 
«Актуальні проблеми 
клінічної, теоретичної, 
профілактичної медицини, 
стоматології та фармації» 

08-09 квітня 
2016 року 

Тези доповідей  приймаються до 05.04.2016 
року за ел. адресою: medinst@mgu.od.ua . 
Детальна інформація 
  

Україна Міжнародний гуманітарний 

університет 

Одеський медичний інститут 

м. Одеса, 65009 

вул. Фонтанська дорога, тел.: 

+38 (068) 331 58 98 

Сайт: www.mgu.od.ua  

e-mail: medinst@mgu.od.ua 

10.  Міжнародна науково-
практична конференція 
«Фармацевтичні та 
медичні науки: актуальні 
питання» 

08-09 квітня 
2016 року 

Кінцевий строк подання матеріалів:  
5 квітня 2016 р. (включно). 

Україна Ррганізаційний комітет:  

Організація наукових медичних 

досліджень «Salutem» 

a/c 5738 

м. Дніпропетровськ, 49107  

тел.  +38 066 789 82 26  

e-mail: medconf@salutem.dp.ua 

11.  ХХІІ Всеукраїнська 
науково-практична 
інтернет-конференція 
«Вітчизняна наука на зламі 
епох: проблеми та 
перспективи розвитку» 

09-10 квітня 
2016 року 

Останній термін надсилання статей – 8 квітня 
2016 року (включно). 
Детальна інформація 

Україна м. Переяслав-Хмельницький, 

08401, Київська обл. 

вул. Сухомлинського, 30, 

кім. 203 

тел. (093) 056 94 96) 

12.  Міжнародна науково-
практична конференція 
«Можливості 

12-13 квітня 
2016 року 

Док-ти приймаються до 20 березня 2016 року 
на ел./адресу: conferencefpo@uzhnu.edu.ua 
або факс: (0312) 664-694 

Україна ВДНЗУ «Ужгородський 
національний університет» 
тел.: +380991390881 

mailto:medinst@mgu.od.ua
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCTVVSc1hIQVhMTnc/view?usp=sharing
http://www.mgu.od.ua/
mailto:medinst@mgu.od.ua
mailto:medconf@salutem.dp.ua
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCNmNNVmZyX1RZZ3M/view?usp=sharing
mailto:conferencefpo@uzhnu.edu.ua


превентивного та 
лікувального впливу на 
соціально значимі 
захворювання в закладах 
первинної медико-
санітарної допомоги» 

+380506766803 
+380991390881 
e-mail: 
antoninavarvarinec@mail.ru  
vitalinashel@gmail.com   
kamysik91@mail.ru 

13.  Львівський медичний 
Форум 

13-15 квітня 
2016 року 

 Україна ПрАТ «Гал-ЕКСПО 
тел. (032) 297-13-69 
(067) 671-14-36 
сайт: 
http://www.galexpo.com.ua/gal
med/ 
e-mail:  nml@galexpo.lviv.ua 

14. * Науково-практична 
конференція з 
міжнародною участю 
«Актуальні питання 
респіраторної та алергічної 
патології у дітей: 
національний консенсус» 

13-14 квітня 
2016 року 

Детальна інформація_1 
Детальна інформація_2 
Детальна інформація_3 

Україна ДУ «Інститут педіатрії, 
акушерства і гінекології НАМН 
України» 
м. Київ 
тел. (044) 483-62-16 
e-mail: 
tetiana.umanets@gmail.com 

15.  Науково-практична 

конференція з 

міжнародною участю  

«Від спеціалізованої 

психіатричної допомоги –  

до системи охорони 

психічного здоров’я» 

14-15 квітня 
2016 року 

Термін подачі тез: до 13 квітня 2016 р. 
включно. 
Тези приймаються за адресою: 
ifzdoryk@gmail.com. 
Детальна інформація 
Детальна інформація 

Україна м. Київ 
вул. Госпітальна, 12 
тел. (044) 503-87-86 
(067) 516-56-55 
(067) 504-30-07 
e-mail: director@evelin-
even.com  

16.  Науково-практична 
конференція з 
міжнародною участю 

14-15 квітня 
2016 року 

Прийом документів до 30.03.2016р. на 
електронну адресу оргкомітету конференції:  
bilobryvka.org@gmail.com. 

Україна ДНУ "Науково-практичний 
центр профілактичної та 
клінічної медицини" 

mailto:antoninavarvarinec@mail.ru
mailto:vitalinashel@gmail.com
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Мои%20документы/AppData/Администратор/Мои%20документы/Downloads/kamysik91@mail.ru
http://crm.sc.ua/1_4.php?dbidroz=1000013&mailtoid=1&link=http://www.galexpo.com.ua/galmed/
http://crm.sc.ua/1_4.php?dbidroz=1000013&mailtoid=1&link=http://www.galexpo.com.ua/galmed/
mailto:nml@galexpo.lviv.ua
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCSmJ5NGN3dFNtc3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCbjBrVmdYSnpFR0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCaDlfamZnTnM4ejg/view?usp=sharing
mailto:ifzdoryk@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCY0dCWXM5WGhDdjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCZGp6NEstZ2p3aTg/view?usp=sharing
mailto:director@evelin-even.com
mailto:director@evelin-even.com
mailto:bilobryvka.org@gmail.com


«Статеві розлади: 
мультидисциплінарний 
підхід до діагностики та 
корекції» 

Детальна інформація_1 
Детаьлна інформація_2 

Київ, 01014 
вул. Верхня, 5 
ЛНМУ ім. Данила Галицького 
м. Львів, 79021 
вул. Кульпарківська,  95,   
тел. 067 7854807 
067 509 0787 
0679859136 
0673620404 

17. * Науково-практична 
конференція «Стандарти 
діагностики та лікування в 
клініці внутрішніх хвороб» 

14-15 квітня 
2016 року 

Тези доповідей або статті просимо надсилати 
до 15 березня 2016 року.  
Детальна інформація 

Україна ВНМУ ім. М.І. Пирогова 
тел. (0432) 66-11-98  
e-mail: terapiavm@gmail.com  

18.  77 загально-
університетська з 
міжнародною участю 
конференція «Досягнення 
сучасної медицини» 

14-15 квітня 
2016 року 

Тези приймаються до 29 лютого 2016 року. 
Детальна інформація 
Детальна інформація 1 

Україна Львівський національний 
медичний університет  
ім. Данила Галицького 
м. Львів, 79010 
вул. Пекарська, 69 
тел. 063-477-29-36 
097-180-75-17 
http://snt-lnmu.lviv.ua  
e-mail: sss.inmu@gmail.com  

19.  ХІІІ Міжнародна наукова 
конференція студентів та 
молодих вчених 
«Актуальні питання 
сучасної медицини» 

14-15 квітня 
2016 року 

 Україна м. Харків, 61022 
пл. Свободи, 4 
тел. 096-488-64-08 
095-732-57-18 
098-284-16-55 
http://medscience.univer.kharko
v.ua/conference/info  

20. * 5 щорічна міжнародна 
наукова конференція 

14-15 квітня 
2016 року 

Детальна інформація Україна м. Дніпропетровськ, 49010 
вул. Лазаряна, 2,  

https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCdFA3YUx3VWhNNWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCOTdRV1BmaTZYb1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCWkJGNzRfdFNOY2M/view?usp=sharing
mailto:terapiavm@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCeWs4UXlYN2FyYkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCTXozcnFvR00weUk/view?usp=sharing
http://snt-lnmu.lviv.ua/
mailto:sss.inmu@gmail.com
http://medscience.univer.kharkov.ua/conference/info
http://medscience.univer.kharkov.ua/conference/info
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCdzBiV0Y5cXQydTQ/view?usp=sharing


«Антропологічні виміри 
філософських досліджень» 

e-mail: ojs.diit@gmail.com e-
library@b.diit.edu.ua 

21.  Конференція з 
міжнародною участю 
«Метаболічний синдром: 
мультидисциплінарний 
підхід» (присвячена 95-й 
річниці від дня 
народження професора 
Самсон Олени Іларіонівни) 

14-15 квітня 
2016 року 

Он-лайн реєстрація з 15 березня на сайті 
www.intmed.bsmu.edu.ua . 
Просимо до 5 квітня 2016 року підтвердити 
свою участь.   
Детальна інформація 

Україна БДМУ 
м. Чернівці 
тел. (03722) 3-32-62 
(050) 374-16-59 
(050) 944-66-99 

22.  Науково-практична 
конференція «Перспективи 
діагностики і лікування 
гематологічних 
захворювань» 

14 квітня 2016 
року 

Детальна інформація Україна Місце проведення: 
конференц-зал готелю «Русь» 
м. Київ 
вул. Госпітальна, 4 
тел. (050) 911-40-00 

23.  7-я специализированная 
конференция-практикум 
«Sales Force Efficiency–
2016» 

15 апреля 2016 
года 

 Украина Место проведения: 
г. Киев 
ул. Госпитальная, 4 
отель «Русь»  
Оргкомитет: 
ООО «УкрКомЭкспо» 
тел./факс: +38(044) 5859710, 
внутр. 313;  
e-mail: 
yuliya.gulenko@morion.ua 

24.  Міжнародна науково-
практичнаконференція  
«Ключові питання 
наукових досліджень у 
сфері медицини у ХХІ ст.» 

15 -16 квітня 
2016 року 

Останній термін подання матеріалів для 
участі в заході: до 12 квітня 2016 р. (включно). 

Україна м. Одеса 1, 65001 
а/с 307  
тел. 066-555-39-74 
@: info@medfoundation.od.ua  
W: www.medfoundation.od.ua 

25.  V ювілейний Міжнародний 19-21квітня Детальна інформація_1 Україна Національна академія 

mailto:ojs.diit@gmail.com
mailto:e-library@b.diit.edu.ua
mailto:e-library@b.diit.edu.ua
http://www.intmed.bsmu.edu.ua/
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCYnRGUHRvYUVIMlU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCeHRsRHJSUV9uMFE/view?usp=sharing
tel:%2B38%28044%29%20585-97-10
mailto:yuliya.gulenko@morion.ua
mailto:info@medfoundation.od.ua
http://www.medfoundation.od.ua/
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCZURRdEczSHhGdXM/view?usp=sharing


медичний конгрес 
«Впровадження сучасних 
досягнень медичної науки 
у практику охорони 
здоров'я України» 

2016 року Детальна інформація_2 медичних наук України  
КиївЕкспоПлаза» 
м. Київ 
вул. Салютна 2-Б 

26.  Міжнародна конференція 
з міжнародною участю 
«Формування діалогу 
клініцистів і фахівців 
клінічної лабораторної 
діагностики: сучасні 
методи лабораторної 
діагностики соціально 
небезпечних 
захворювань» 

19-20 квітня 
2016 року 

Детальна інформація_1 
Детальна інформація_2 

Україна Місце проведення: 
м. Київ, 
вул. Салютна, 2-Б 

27.  XXХVІІ-й Всеукраїнська 
наукова конференція 
«Інноваційний потенціал 
світової науки - ХХІ 
століття» 

19 по 22 квітня 
2016 року 

Детальні технічні вимоги щодо участі у 
науковому заході містяться у файлі за 
посиланням 
nauka.zinet.info/doc/conf_require.doc, 
або за посиланням 
nauka.zinet.info/ogoloshennya37.php 

Україна тел. 097-954-74-46 
093-395-18-05 
e-mail: nauka@zinet.info 

28.  LXX Международная 
научно-практическая 
конференция студентов и 
молодых учёных 
«Актуальные проблемы 
современной медицины и 
фармации 2016» 

20-22 апреля 
2016 года 

Для участия в Конференции необходимо до 
10 марта 2016 года пройти электронную 
регистрацию и подать тезисы на интернет-
сайте СНО БГМУ: http://sno.bsmu.by 
→ раздел «LXX Международная конференция 
«Актуальные проблемы современной 
медицины и фармации 2016» →«Подать 
тезисы» 
Информация 

Республика 
Беларусь 

г. Минск, 220116 
пр-т Дзержинского, 83 
тел. +375-29-147-56-60, 
+375-29-106-40-61 
http://sno.bsmu.by  
e-mail: sno@bsmu.by  

29.  Всеукраїнська науково- 21-23 квітня Термін подання публікації – до 20 квітня 2016 Україна м. Запоріжжя 

https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCUjVyQThaM3NGR28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCaFhqWktxODJLV0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCQm1Ec2d5eW1CUDQ/view?usp=sharing
http://ke.am/1DJcOObsMMmu
http://ke.am/1DJcT5H7YQOu
mailto:nauka@zinet.info
http://sno.bsmu.by/
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCSUxmcWYtcEcxcDA/view?usp=sharing
http://sno.bsmu.by/
mailto:sno@bsmu.by


практична конференція 
«Сучасні принципи 
планування 
стомалогічного лікування» 

2016 року року. 
Детальна інформація 
Детальна інформація_1 
Детальна інформація_2 

вул. Маяковського, 26 головний 

корпус, ауд. № 4 

тел. 050-454-63-73 

050-138-78-41 

z.club@ukr.net   

30.  Десята науково-практична 
конференція студентів та 
молодих вчений з 
міжнародною участю 
«Актуальні проблеми 
сучасної медичної 
психології» 

21-22 квітня 
2016 року 

Для участі у конференції необхідно до 01 
квітня 2016 року пройти реєстрацію на сайті: 
www.snt-nmu.kiev.ua  
Детальна інформація 

Україна НМУ ім. О.О. Богомольця 
СНТ ім. О.А. Киселя 
м. Київ, 01601 
бульвар Т. Шевченка, 13 
тел. +380966518171 
+380634606196 
ел. адреса: 
Conf_medpsih@ua.fm  
сайт: www.snt-nmu.kiev.ua 

31.  ХХІІІ Міжнародна науково-
практична конференція 
молодих вчених та 
студентів «Актуальні 
питання створення нових 
лікарських засобів» 

21 квітня 2016 
року 

До 01 березня 2016 року заповнити 
електронну реєстраційну форму. 
Детальна інформація 

Україна м. Харків, 61001 
вул. Пушкінська, 53 
тел.: (057) 706-30-62,  
(057) 706-30-71 
(097) 11-42-384 
web-site: nuph.edu.ua  
anna.materienko@gmail.com 

32.  Науковий симпозіум 
«Аритмії в практиці лікаря-
педіатра» 

21 квітня 2016 
року 

 Україна Державна установа 
«Інститут охорони здоров’я 
дітей та підлітків Національної 
академії медичних наук 
України» 
 м. Харків 

33.  ІI Міжнародна науково-
практична інтернет-
конференція «Актуальні 

21 квітня 2016 
року 

Матеріали та заявки учасників 
направляються тільки по електронній пошті 
(smbahdafk@ukr.net ). Термін подачі наукових 

Україна Харківська державна академія 
фізичної культури 
м. Харків 

https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCekJ1V1hqUjV2Ujg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCRlRWVk1oQ1I1Y2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCRnVqWGN2OVp1bmM/view?usp=sharing
mailto:z.club@ukr.net
http://www.snt-nmu.kiev.ua/
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCbjZKRzIwMnhBQWs/view?usp=sharing
mailto:Conf_medpsih@ua.fm
http://www.snt-nmu.kiev.ua/
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCaEFWcnBYc3hDeVE/view?usp=sharing
mailto:smbahdafk@ukr.net


проблеми медико-
біологічного забезпечення 
фізичної культури, спорту 
та фізичної реабілітації» 

робіт - до 31.03.2016 р  
Детальна інформація 

(+380) 500499820 
(+380) 50246-89-81 

34.  III Международная научно-
практическая конференция 
«Наука и медицина: 
современный взгляд 
молодежи» (посвященная 
25-летию Независимости 
Республики Казахстан) 

21-22 квітня 
2016 року 

Заявки принимаются до 20 марта 2016 года. 
Информация 

Республика 
Казахстан 

Казахский Национальный 
медицинский университет С.Д. 
Асфендиярова 
г. Алматы 
ул. Толе, 94 
сайт: www.kaznmu.kz   

35. * Международная научно-
практическая конференция 
молодых учених «Наука и 
здоровье», посвященная 
75-летию Президента 
Ассоциации 
оториноларингологов РК, 
Тобебаева Райса 
Кажкеновича 

22 апреля 2016 
года 

Заявки принимаются до 25 марта 2016 года 
по ел. почте: naukaizdorove@.mail.ru  
Информация 

Республика 
Казахстан 

г. Семей 
тел. +77470520980 
www.ssmu.kz  
 

36.  Науково-практична 
конференція «Довкілля і 
здоров’я» 

22-23 квітня 
2016 року 

Детальна інформація Україна Місце проведення: 
ДВНЗ ТДМУ 
м. Тернопіль, 46001 
вул. Словацького, 2 
тел./факс. (0352) 25-37-93, 
52-04-79 
Сайт: www.tdmu.edu.ua 

37.  Міжнародна науково-
практична конференція 
«Медична наука та 
практика в умовах 

22-23 квітня 
2016 року 

Останній термін подання матеріалів для 
участі в заході: до 19 квітня 2016 року. 

Україна ГО «Львівська медична 
спільнота»  
тел. (099) 415-06-39  
@: nauka@medicinelviv.org.ua    

https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCX0lhLWFwbE9hTFU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCby1SY3UzbWJPQ0E/view?usp=sharing
http://www.kaznmu.kz/
mailto:naukaizdorove@.mail.ru
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCN1ppUmxTMm1lejA/view?usp=sharing
http://www.ssmu.kz/
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCS2FzYndNSGtWeUU/view?usp=sharing
http://www.tdmu.edu.ua/
mailto:nauka@medicinelviv.org.ua


сучасних 
трансформаційних 
процесів» 

W: www.medicinelviv.org.ua 
 

38. * Науково-практична 
конференція з 
міжнародною участю 
«Сучасні аспекти судинно-
ендокринних захворювань 
органа зору. Алгоритм 
лікування ендокринних 
захворювань – 
міждисциплінарний 
підхід» 

22 квітня 2016 
року 

 Україна Місце проведення: 
м. Київ, 
вул. Госпітальна, 12 
Конференц-зал бізнес-готелю 
«Президент Готель» 
тел. (044) 200-01-71 
(050)334-89-86 
(050) 181-55-99 

39.  Десята науково-практична 
конференція студентів та 
молодих вчених з 
міжнародною участю 
«Актуальні проблеми 
сучасної медичної 
психології» 

21-22 квітня 
2016 року 

Для участі у конференції необхідно до 1 
квітня 2016 року пройти реєстрацію на сайті 
www.snt-nmu.kiev.ua  
Детальна інформація 

Україна СНТ тел. О.А. Киселя 
НМУ тел. О.О. Богомольця 
м. Київ, 01601 
Бульвар Т. Шевченка, 13 
conf_medpsih@ua.fm  

40.  Студентська науково-
практична конференції за 
темою: «Сучасний підхід та 
шляхи вирішення 
актуальних питань з 
кримінально-правових 
дисциплін» 

25 квітня 2016 
року 

Для публікації в науковому збірнику до 25 
квітня 2016 року (включно). 
Детальна інформація 

Україна м. Київ, 04112 

тел.. Оранжерейна 9 

тел.. + 38 098 361 62 93 

е-mail: sudmed.nmu@ukr.net  

41.  Всеукраїнський науково-
практичний симпозіум з 
міжнародною участю на 
тему «Адаптація 

25-26 квітня 
2016 року 

Реєстрація учасників 25 квітня 2016 року з 
8.00 до  9.00. 
Детальна інформація 

Україна Місце проведення: 

актова зала НМАПО  

тел. П.Л. Шупика 

http://www.medicinelviv.org.ua/
http://www.snt-nmu.kiev.ua/
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCaTNTcy1OTUt6djQ/view?usp=sharing
mailto:conf_medpsih@ua.fm
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCTjQ1MXoxcThjUHc/view?usp=sharing
mailto:sudmed.nmu@ukr.net
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCakMxSmdrUmZoVDQ/view?usp=sharing


законодавства України до 
законодавства 
Європейського Союзу у 
галузі охорони здоров’я: 
інфекційний контроль та 
антимікробна 
резистентність» 

м. Київ 

тел.. Дорогожицька, 9 (вхід з 

тел.. Оранжерейна) 

 

42.  Друга практично-
пізнавальна Інтернет-
конференція «Наукова 
думка сучасності і 
майбутнього» 

25- 30 квітня 
2016 року 

 Україна Сайт: http://naukam.triada.in.ua/  

43. * ХХ Міжнародний 
медичний Конгрес 
студентів і молодих вчених 

25-27 квітня 
2016 року 

Матеріалим приймаються до 15 березня 2016 
року. 
 

Україна ТДМУ тел. І.Я. Горбачевського 
м. Тернопіль 
тел.. 067-915-50-60 
snt@tdmu.edu.ua 

44. * Науково-практична 
конференція «Медико-
соціальні наслідки аварії 
на Чорнобильській АЕС – 
до 30-річчя 
Чорнобильської 
катастрофи» 

26  квітня 2016 
року 

 Україна Місце проведення: 
НМАПО ім. П.Л. Шупика 
м. Київ, 04112 
вул. Дорогожицька, 9 
тел. (04) 205-48-01 
science@nmapo.edu.ua  
 

45.  ХVІІ Українська науково-
практична конференція з 
міжнародною участю в 
межах Державної цільової 
програми  «Молодь 
України на 2016-2020 
роки» «Довженківські 
читання: попередження 

26-27 квітня 
2016 року 

Детальна інформація Україна Місце проведення: 
м. Харків, вул. Академіка 
Павлова, 46) , 2 поверх 
Оргкомітет: 
ДУ ІНПН НАМН, 
 м. Харків, 61068  
вул. Академіка Павлова, 46  
тел. +38057-738-42-73; +38057-

http://naukam.triada.in.ua/
mailto:snt@tdmu.edu.ua
mailto:science@nmapo.edu.ua
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCR2hsQm9BTEpWam8/view?usp=sharing


залежності від 
психоактивних речовин як 
основа психічного здоров'я 
молоді» 

738-40-83 
minko.alex2015@gmail.com   

46.  Науково-практична 
конференція з 
міжнародною участю 
«Актуальні питання 
репродуктивного здоров`я 
молоді» науково-
практичній конференції з 
міжнародною участю 
«актуальні питання 
репродуктивного здоров`я 
молоді» 

28 квітня 2016 
року 

Детальна інформація Україна Місце проведення: конференц-
центр, готель Президент, м. 
Київ, вул. Госпітальна, 12 
(проїзд до ст.м. Палац спорту)  
тел. 067 995 2227 
+38 (097) 392370 
 +38 (044) 5375277 
e_gnatko@ukr.net 
http://rimon.in.ua 

47.  ХV Всеукраїнська наукова 
конференція молодих 
вчених та студентів 
«Наукові розробки молоді 
на сучасному етапі» 

28-29 квітня 
2016 року 

Термін подачі тез до 28 квітня 2016 року. 
Детальна інформація 

Україна м. Київ, 01011 
вул. Немировича Данченка, 2 
тел. (044)256-84-27 
факс: 280-05-12 
e-mail: 
conference.knutd@gmail.com  
 

48.  V Ежегодной 
Международной Научно-
Практической 
Конференции «Актуальные 
Вопросы Медицины» 

29-30 апреля 
2016 года 

 
 

Азербайжан Azerbaijan State Medical 
University 
Baku 
тел.: +994556701359 
e-mail: www.young-doctors.com 

49.  ХІІІ Міжнародна науково-
практична інтернет-
конференція «Тенденції та 
перспективи розвитку 

29-30 квітня 
216 року 

Останній термін надсилання статей – 28 
квітня 2016 року (включно). 
Детальна інформація 

Україна ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний 
педагогічний університет 
ім. Григорія Сковороди» 

mailto:minko.alex2015@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCMTVDcnlkbFJXbkE/view?usp=sharing
mailto:e_gnatko@ukr.net
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCcS1UWWxabTluanM/view?usp=sharing
mailto:conference.knutd@gmail.com
http://www.young-doctors.com/
https://drive.google.com/file/d/0B9DdcsKZraOCTDlYWGFHLUw5RlU/view?usp=sharing


науки і освіти в умовах 
глобалізації» 

conferences@ukr.net  
http://confscience.webnode.ru  

 
 
 
 
 
 

 

mailto:conferences@ukr.net
http://confscience.webnode.ru/

